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Batxibac (doble titulació batxiller – baccalauréat)  
 
 
 

 
 
 
 
QUÈ ÉS EL BATXIBAC 

El Batxibac és una oferta de batxillerat amb un currículum mixt que possibilita als alumnes que el 
cursen obtenir, simultàniament, dues titulacions oficials: el Batxillerat  català i el Baccalauréat  
francès. El currículum mixt està integrat pels continguts propis del batxillerat (matèries comunes, 
matèries comunes d’opció, matèries de modalitat, matèries específiques i el treball de recerca) i per 
uns continguts essencials per al coneixement de la llengua i la realitat històrica, política i cultural de 
França 
 
 
OBJECTIUS 

• Oferir una formació bicultural i bilingüe. 
• Afavorir la mobilitat dels joves a nivell europeu, des de l’educació secundària, permetent un 

accés de ple dret a qualsevol universitat dels dos països. 
• Facilitar la inserció professional i la mobilitat dintre del món del treball amb un plus de 

coneixement d’una llengua i una cultura que ens són properes. 
• Possibilitar que l’alumne assoleixi el nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència en 

llengua francesa. 
 
 
REQUISITS PER PODER CURSAR EL BATXIBAC 

Per accedir al Batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del 
Marc Europeu de Referència per a les Llengües. Al nostre centre aquesta acreditació pot ser 
mitjançant: 

• titulació oficial B1 
• justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat/da (per exemple: 

Lycée Français, etc.) 
• la superació d’una prova de nivell que es realitzarà al nostre centre el dilluns 07/05/2018 a 

les 16h. 
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CURRÍCULUM DEL BATXIBAC I DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 

El currículum mixt comporta que un terç  de l’horari lectiu s’ha de cursar íntegrament en llengua 
francesa i, obligatòriament, ha d’integrar la Literatura francesa  i la Història de França , que s’han 
d’impartir en francès. Els alumnes que cursin el Batxibac han d’estudiar el Francès  com a primera 
llengua estrangera a primer i a segon. Altres matèries que s’han d’impartir, també en francès: 

• Treball de recerca 
• Estada d’estudis, feina o voluntariat a França 
• Tutoria 

 

Matèries de Batxillerat B1 
hores  

B2 
hores  BATXIBAC  

Matèries comunes     
Tutoria  1 1 2 
Llengua catalana i literatura 2 2  
Llengua espanyola i literatura 2 2  
Llengua estrangera (francès)  3 3 6 
Filosofia 2   
Ciències per al món contemporani 2   
Educació física 2   
Història de la filosofia  3  
Història  3  
Treball de recerca   2 2 
Matèries comunes d’opció     
Matèria comuna d’opció 4 4  
Matèries de modalitat i específiques     
Matèria de modalitat 4 4  
Matèria de modalitat 4 4  
Matèria de modalitat o específica 4 4  
TOTAL HORES BTX  30 30  
    
Matèries específiques de BATXIBAC  
que incrementen currículum    

Història de França  2 2 4 
Literatura francesa  2 2 4 
Altres activitats: Estada a França  2  2 
TOTAL HORES BATXIBAC    20 

 
 
L’alumnat que cursi el Batxibac a l’Institut Joan Brudieu pot optar per qualsevol de les modalitats 
que s’hi ofereixen (Arts, Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia), però amb l’adaptació 
següent: 

• Les matèries específiques de Batxibac (Literatura francesa  i Història de França ) 
s’impartiran el dilluns i el dimarts a la tarda, de 15:30 h a 17:20 h. 

• El currículum de l’alumnat de Batxibac pot estar format per un nombre de matèries i d’hores 
superior al que s’estableix amb caràcter general. 

• Si no vol aquest increment, ha de substituir les matèries específiques per les matèries que 
cursa del Batxibac. L’alumnat que en cada curs de batxillerat cursa més de tres matèries de 
modalitat, perquè ha triat una quarta matèria de modalitat com a específica, pot demanar la 
substitució d’una matèria, encara que sigui de modalitat. 
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MODALITAT D’HUMANITATS 
I CIÈNCIES SOCIALS - 3000 

MODALITAT 
D’ARTS 

1001 

MODALITAT DE CIÈNCIES 
I TECNOLOGIA - 2000 

  
CIÈNCIES 
SOCIALS HUMANITATS 

ARTS 
PLÀSTIQUES, 

IMATGES I 
DISSENY 

TECNOLÒGIC CIÈNCIES i 
TECNOLOGIA CIÈNCIES 

  1 2 3 4 5 6 

B1 

F1 • Matemàtiques 
aplic CS I • Llatí I 

• Història i 
fonaments de 
les arts I 

• Matemàtiques 
I 

• Matemàtiques 
I 

• Matemàtiques 
I 

F2 • Història del 
món contemp. 

• Història del 
món contemp. • Dibuix artístic I 

• Tecnologia 
industrial I • Biologia I • Biologia I 

F3 • Economia de 
l’empresa I • Grec I  

• Cultura 
audiovisual I 
(2h) + 

• Tècn. 
d'expressió 
graf. plàstica 
(2h) 

• Física I • Física I 
• Ciències de la 

terra I  
(Geologia) 

F4a 

• Literatura 
universal 

• Economia 

• Literatura 
universal • Dibuix tècnic I 

• Química I 
• Dibuix tècnic I 

• Química I 
• Dibuix tècnic I 

• Química I 

• 2 matèries: Psicologia (2h) + 
Psicologia ampliació (2h) 

• 2 matèries: 2LE Francès I (2h) + 
2LE Francès II (2h) 

• 2 matèries: Psicologia (2h) + 
Religió (2h) 

    

F4b • 2 matèries: Història de França I (2h) + Literatura francesa I (2h) 

        

  
CIÈNCIES 
SOCIALS HUMANITATS 

ARTS 
PLÀSTIQUES, 

IMATGES I 
DISSENY 

TECNOLÒGIC CIÈNCIES i 
TECNOLOGIA CIÈNCIES 

  1 2 3 4 5 6 

B2 

F1 • Matemàtiques 
aplic CS II • Llatí II 

• Història i 
fonaments de 
les arts II 

• Matemàtiques 
II 

• Matemàtiques 
II 

• Matemàtiques 
II 

F2 
• Història de l’art 
• Economia de 

l’empresa II 

• Història de 
l’art 

• Dibuix artístic 
II 

• Tecnologia 
industrial II • Biologia II • Biologia II 

F3 • Geografia • Grec II • Disseny • Física II • Física II 
• Ciències de la 

Terra II 
(Geologia) 

F4a • Literatura catalana 
• Literatura castellana 

• Dibuix tècnic II 
• Cultura 

audiovisual II 

• Química II 
• Dibuix tècnic II 

• Química II 
• Dibuix tècnic 

II 
• Química II 

F4b • 2 matèries: Història de França II (2h) + Literatura francesa II (2h) 
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QUÈ HEM DE FER PER OBTENIR LA DOBLE TITULACIÓ? 

• Superar totes les matèries del batxillerat. 
• Acreditar les hores de formació en francès i els complements curriculars establerts. 
• Superar una prova externa de les matèries específiques al mes de maig: 

� Llengua i literatura franceses , la prova de la qual es composa de: 
• Exercicis escrits: Un comentari de text, una redacció i un assaig sobre un tema 

prèviament establert. 
• Exercici oral, en què l’alumnat ha de dialogar amb el tribunal sobre un tema 

prèviament preparat. 
� Història , la prova de la qual correspon al currículum de la matèria comuna Història  i de 

la matèria específica Història de França , i consisteix en un comentari de text i en el 
desenvolupament d’un tema. 

 

 
 
 
AVALUACIÓ I ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

La nota de la prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries 
específiques. Per superar-la cal tenir almenys un 5 de mitjana i una nota mínima de 5 en la prova 
de Llengua i literatura francesa. 
 
La nota final del batxillerat està formada pel 90% de la mitjana de les assignatures cursades més el 
10% del Treball de recerca. 
 
La nota final del Batxibac és la nota mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana del batxillerat 
i el 30% de la qualificació global de la prova externa.  
 
L’alumnat tindrà dues notes per accedir a la universitat: 

• La nota del Batxillerat : la nota mitjana del batxillerat, la nota de la fase general de les PAU 
i, si és el cas, la nota de la fase específica de les PAU. 

• La nota del Baccalauréat , que si cal podrà anar acompanyada de les notes de la fase 
específica de les PAU. 

 
Aquestes dues vies no són excloents, sinó que l’alumnat pot optar per les dues alhora o bé pot 
utilitzar la que li vagi millor.  
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L’alumnat batxibac també pot accedir a les Universitats franceses, en les mateixes condicions dels 
alumnes del baccalauréat francès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRESPONDÈNCIES ENTRE LES MODALITATS DE BATXILLERA T I SÉRIES DE 
BACCALAURÉAT 

 
Modalitats de B atxiller at 

Sistema educatiu espanyol  
«Séries de Baccalauréat» 
Sistema educatiu francès  

Arts Baccalauréat Série Littéraire (LIT) 

Humanitats i Ciències Socials 
Haver cursat, almenys, dues de les matèries 
següents: 

� Grec II 
� Història de l’Art 
� Llatí II 
� Literatura Universal 

Baccalauréat Série Littéraire (LIT) 

Humanitats i Ciències Socials 
Haver cursat, almenys, dues de les matèries 
següents: 

� Economia de l’Empresa 
� Geografia 
� Matemàtiques aplicades a les Ciències 

Socials II 

Baccalauréat Série Economique et Sociale 
(ECO) 

Ciències i Tecnologia Baccalauréat Série Scientifique (SCI) 

 
  

Universitat 

catalana 

Batxillerat 

Baccalauréat 

Nota batxillerat: 60% 

Baccalauréat (prova externa) 

Nota batxillerat: 70 % 

Nota prova 

externa: 30 % 

Universitat 

francesa 

Nota PAU: 40% 

Nota fase 

específica 

Nota fase 

específica 
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PREINSCRIPCIÓ AL BATXIBAC PER AL CURS 2019-2020 

Calendari de preinscripció al Batxibac : 
 

Fases de la preinscripció – Batxibac  Dates 
Presentació de sol·licituds 2 al 6 de maig 
Prova de nivell en llengua francesa al centre (per als 
que no acreditin el nivell B1) 9 de maig, a les 16:00 h 

Publicació de la llista d’alumnat admès 13 de maig 

 
 

 
 

 


